
 

 

فالّدعاء هو خير العبادات التي يتقرب بها هللا تعالى في كل، وإنما رب العزة والجاللة يحب   عاء رؤية هالل رجب مكتوبد
العبد الداعي والملح في دُعائه وتضرعه لوجهه الكريم، بما في ذلك التضرع والّدعاء مع بداية ِهالل أول الشّهور في 

اقة جميلة من هذه األَدعية الجميلة بحلول هذا الشّهر قدم بنالسنة، كما هو الحال مع قدوم ِهالل َشهر َرجب، وفيما يلي 
 وُرؤية ِهالله. 

 دعاء رؤية هالل رجب مكتوب 
تجود الروح بطلب الحاجات من المولى عز وجل بعد ُرؤية ِهالل هذا الشهر الحرم، ومن األدعية الجميلة في ذلك نورد ما  

 يلي:

م ال تخيب رجاء عبدك الماثل بين يديك، وأَِهّل علينا  اللهم كل ما وهبتنا إياه هو من فضلك وحلمك بنا، فالله •
 الخير كما أَهللت علينا ِهالل هذا الشهر المسير بأمرك. 

اللهم يا أَِهّل علينا ِهالل شهرك الكريم هذا ونحن بنعمة الصحة من عندك، وال تضرنا فيمن أحببنا، فإنما الخير  •
 منك، والضر بمشيئتك العليا وبأمرك. 

م ِهالل رجب ال تجعل لنا هماً إال وأَزلته، وذنباً إال وغفرته، اللهم ال طمع لنا في الدنيا، وإنما  اللهم ال بقدو •
 طمعنا بكرمك وعطفك وعفوك ورضاك ومغفرتك.

اللهم يا ولي الرزق والنعم، ال تُهل علينا ِهالل هذا الشّهر إال وأنت راٍض عنا، فأنت المطلع على كل حال، وال   •
 تغفل عن أي حال. 

 جمل دعاء رؤية هالل رجب مكتوب أ
أجمل ما يَدعو به المرء مع بداية شهر َرجب وكافة األشهر في السنة، هو ما ورد من أَدعية عامة من السنة النبوية 

 الشريفة، ومنها نذكر ما يلي:

معاِشي، َوأَْصِلْح لي آِخَرتي الَّتي فِيَها    اللَُّهمَّ أَْصِلْح لي ِدينِي الذي هو ِعْصَمةُ أَْمِري، َوأَْصِلْح لي دُنْيَاَي الَّتي فِيَها •
 .  معاِدي، َواْجعَِل الَحيَاةَ ِزيَاَدةً لي في كُّلِ َخيٍْر، َواْجعَِل الَمْوَت َراَحةً لي ِمن كُّلِ َشّرٍ

اْستََطعُْت، أبُوُء لَك بنِعَْمتَِك   "اللَُّهمَّ أنَْت َربِّي، ال إلَهَ إالَّ أنَْت، َخلَقْتَنِي وأنا َعبْدَُك، وأنا علَى َعْهِدَك وَوْعِدَك ما •
، وأَبُوُء لَك بذَنْبِي فاْغِفْر ِلي، فإنَّه ال يَغِْفُر الذُّنُوَب إالَّ أنَْت، أعُوذُ بَك ِمن َشِرّ ما َصنَعُْت".   َعلَيَّ

لْنَا  "َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَيْنَا إِصْ  • ًرا َكَما َحَملْتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمن قَبِْلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحِمّ
 يَن". َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى الْقَْوِم الَْكافِرِ 

 دعاء شهر رجب
أشهر، وإنما الدعاء يأتي مما تفيض به النفس وما تطلبه من اللهم  غيره من الليس هناك دعاء مخصص لشهر َرجب أو 

 حاجة من المولى عز وجل، ومن تلك األَدعية نذكر ما يلي: 

أنت البداية وإليك النّهاية، فاجعل لهم بداية هذا الشهر مليئة بالخير من خيراتك التي ال تنتهي وال تنضب،   •
 ي النعم. سبحانك ربنا إنك أنت الكريم وول

اللهم يا كاتب األقدار، ويا عالم األسرار، اكتب لنا خير ما عندك يا كريم، واجعل لنا من حلمك ما يسر قلوبنا،   •
 فأنت عالم ما في القلوب وعالم السر وما يخفى. 

ألك قدراً  اللهم يا مقلب الليل والنهار ومسير المواكب وما عليها، ويا مالك األيام والسنين وكاتب األقدار فيها، نس •
 يليق بعطفك وكرمك على عبادك المستضعفين. 

اللهم كما بلغتنا الشهور من قبل بخير ما أرته وشئته لنا، بلغنا هذا الشّهر بالخير واليكم البركة من عندك،   •
 سبحانك ربنا ال خير لنا إال ما اخترته لنا.

 دعاء أول شهر رجب 
شهري شعبان ورمضان بفضلهما، وفيما يلي نقدم بعض األَدعية عن هذه  إن بداية شهر َرجب، هي بداية االقتراب من 

 البداية الجميلة:

اللهم بلغنا شهر شعبان ورمضان كما بلغتنا شهرك الفضيل هذا، واكتب لنا الفضل فيه من أوله آلخره، وال   •
 تجعلنا من الخانعين الغافلين عن طاعتك. 

، فاليوم نبدأ شهر َرجب بمشيئتك، وغداً نبدأ شعبان ورمضان  اللهم أنت األول واآلخر، وأنت الماضي والحاضر •
 بمشيئتك، فاللهم اجعلنا فيهم من العابدين الخاشعين القائمين ليلهم. 

اللهم إنما البركة في يومنا وشهرنا بأمرك، فلك الحمد إن أفضت من الخير فيها أو منعته، وأنت الكريم والرحيم   •
 والرؤوف الذي ال يقسو على عباده. 

اللهم في أول يَوم من هذا الشّهر الفضيل، نسألك العفو والعافية في أبداننا، والسالمة في قلوبنا ونوايانا، والفرج  •
 في همومنا، والقضاء في حوائجنا. 

 دعاء زيادة الرزق في رجب
وحين، ومن  إن رزق العباد على رب العباد، في شهر َرجب وغيره من األشهر، ودُعاء زيادة الرزق واجب في كل وقت 

 تلك األدعية الجميلة نورد ما يلي:

اللهم يا واسع الملكوت، ووسع ملكوتك ال يحده مكان وال زمان، وسع لنا في أرزاقنا ما ترضاه لنا، سبحانك   •
 ربنا أنت الكريم الذي ال حدود لكرمه.



 

 

يخيب عنده الرجاء،  اللهم يا رازق الطير في السماء، والمخلوقات في الماء، نرجوك وساعة الرزق يا من ال  •
 سبحانك ربنا يا من وسع عرشه ال يسعه أرض وال سماء. 

اللهم ارزقنا خير أيام َشهر َرجب الذي سقته إلينا، واكفنا شر أيامه بما رضيته علينا، سبحانك ربنا ال اعتراض  •
 على ما قدرته لنا خيراً وشراً.

نا وأموالنا، وأبعد عنا شر الحاسدين وكيدهم، وردهم  اللهم ارزقنا الصحة والعافية في أبداننا، والسعة في أرزاق •
 إلى كيدهم ونحرهم، سبحانك ربنا أنت الولي والنصير.


